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1 ORGANIZÁTOR

Skupina BigMat International SA, s centrálním sídlem v Lucemburku a mající zastou-

pení v sedmi zemích (Belgie, Česká republika, Slovensko, Francie, Itálie, Portugalsko 

a Španělsko), organizuje pátý ročník Mezinárodní ceny za architekturu “BigMat 

International Architecture Award´21”, který se časově shoduje se 40. výročím založení 

značky BigMat.

Skupina byla založena v roce 1981 s cílem zajišťovat distribuci stavebních materiálů 

prostřednictvím sdružení nezávislých podnikatelů. Tato Mezinárodní cena za archite-

kturu vznikla ve Španělsku v roce 2005 a po třech ročnících se rozšířila i do ostatních 

zemí a těšila se obrovské účasti. Vítězem prvního mezinárodního ročníku se stal v roce 

2013 belgický architekt Xaveer de Geyter. Ceny byly předány ve španělském městě 

Granada. Druhý ročník proběhl v roce 2015, vítězem se stal španělský architekt Alberto 

Campo Baeza. Ceny byly předány v německé metropoli Berlíně. Třetí ročník pořádaný v 

roce 2017 vyhrálo francouzské architektonické studio Lacaton&Vassal. Vítěz byl vyhlášen 

ve Florencii. Čtvrtý ročník proběhl v roce 2019, vítězem se stal portugalský architekt 

Souto de Moura. Ceny byly předány ve francouzském městě Bordeaux. Následující, již 

pátý mezinárodní ročník, který proběhne v roce 2021, opět ocení mimořádná architek-

tonická díla vytvořená v posledních čtyřech letech v sedmi zemích, kde značka BigMat 

působí.

2 CÍL CENY

Cílem soutěže je ocenit a přitáhnout pozornost na architektonická díla jakýkoliv kate-

gorie a jakýchkoliv rozměrů, která významným způsobem přispěla k soudobé archite-

ktonické kultuře. Vzhledem k tomu, že se tento ročník časově shoduje se 40. výročním 

existence značky BigMat, chceme se zaměřit na architektonická díla menších rozměrů, 

která zvýšila kvalitu života obyvatelům v Belgii, České republice, na Slovensku, ve Francii, 

Itálii, Portugalsku a Španělsku. 

Mimořádné okolnosti, které svět zažívá od počátku roku 2020, nesmí být odtrženy od 

architektury a tím tedy ani od této Ceny. Vzhledem k tomu, že tento ročník se časově 
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shoduje se 40. Výročím skupiny BigMat, o kterém již byla řeč, chceme se zaměřit zejmé-

na na menší architektonická díla jedinečné kvality, která zkvalitnila a zjednodušila život 

občanům dané oblasti.

Cena je určena výlučně architektům, kteří sídlí v některé ze sedmi zemí, jež se soutěže 

účastní. Díla představená architekty, kteří sídlí v některé z uvedených zemí, musí být 

rovněž v dané zemi vytvořena.

Každý architekt může přihlásit tolik děl, kolik bude považovat za vhodné, každé dílo 

musí být přihlášeno zvlášť. Pokud se jedná o práci realizovanou více architekty, alespoň 

jeden ze spoluautorů musí splňovat výše uvedené požadavky.

3 ORGANIZACE

Do soutěže budou přijata díla, která byla vytvořena mezi 1. lednem 2017 a 1. lednem 2021 

v jednotlivých účastnících se zemích. Vybraná díla, finálová a vítězná díla z minulých 

ročníků se tohoto ročníku nemohou zúčastnit. Slavnostní předání cen proběhne u 

příležitosti Výročního sympózia skupiny BigMat International, v listopadu 2021, přesné 

datum a město ještě nejsou známy.

Při zápisu bude dílo zaregistrováno v zemi, kde má sídlo architekt odpovědný za daný 

projekt. Zároveň musí odpovídat zemi, kde dílo vzniklo. Pokud má dílo několik autorů, 

kteří sídlí ve více zemích, projekt může prezentovat pouze jeden z autorů, a to ten, 

jehož sídlo se nachází v zemi, kde dílo vzniklo.

4  CENA

Porota vybere celkem čtrnáct finalistů ze sedmi zemí účastnících se soutěže. Z každé 

země budou dva finalisté. Z těchto 14 projektů porota vybere sedm, kterým udělí 

Národní ceny BMIAA´21. Vzhledem ke 40. výročí značky BigMat, které se časově shoduje 

s tímto pátým ročníkem, musí porota zajistit, aby alespoň jedno z vybraných děl bylo 

menších rozměrů (stavby o rozloze menší než 1000 m2, do této plochy se počítají jak 

nové stavby, tak zásahy do existujících struktur a interiérový design). Sedm vítězných 

národních děl se utká o Hlavní cenu za architekturu BMIAA´21, jeden z držitelů národ-

ní ceny se tedy stane celkovým vítězem. V případě, že by hlavní cena nepřipadla dílu 

malých rozměrů, udělí porota Zvláštní uznání této kategorii projektů (1).

Finanční hodnota cen:

• Hlavní mezinárodní cena BMIAA’21. Hodnota: 30.000 euro (5.000 € Národní cena + 

25.000 Hlavní cena). 

• 6 Národních cen BMIAA’21. Hodnota: 5.000 euro (1.500 € Finalista + 3.500 € Národní 

cena). 

• 7 Finálových cen BMIAA’21. Hodnota: 1.500 euro. 

• Zvláštní uznání pro projekty malých rozměrů BMIAA’21 (1). Hodnota: 1.500 euro (2)
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(1) Tato cena bude udělena pouze v případě, že Hlavní cena nebude udělena dílu malých rozměrů.

(2) Tato částka bude přičtena k Finálové nebo Národní ceně, kterou toto dílo předtím získalo.

Hlavní cenu nelze neudělit, ani nesmí být udělena rovným dílem několika projektům. Ví-

tězná díla budou zachycena v katalogu. Finanční částka bude vyplacena autorům nebo 

spoluautorům, kteří jsou uvedeni při zápise. Vše bude regulováno daňovými dohodami, 

které jsou uloženy v Lucemburku. 

5 POROTA

Porota bude složena z uznávaných odborníků z účastnících se zemí. Žádný z členů 

poroty nesmí přihlásit do soutěže své dílo, nebo dílo, na kterém se podílel. Zároveň 

nesmí být v příbuzenském vztahu do druhého kolene s některým z účastníků. 

• PREZIDENT:  Jesús Aparicio. Doktor architektury a vyučující na Polytechnice v Madridu. 

• TAJEMNÍK:  Jesús Donaire. Doktor architektury a profesor na Polytechnice v Madridu.

• ČLENOVÉ: 

Adrien Verschuere, architekt a zakladatel studia BAUKUNST. Zástupce Belgie.

Pavol Paňák, architekt a zakladatel studia ARCHITEKTI BKPS. Zástupce České republiky 

a Slovenska.

Alexandre Theriot, architekt a spoluzakladatel studia BRUTHER. Zástupce Francie.

Nicola di Battista, architekt a šéfredaktor časopisu l’Architetto. Zástupce Itálie.

Inês Lobo, architektka a zakladatelka studia Inês Lobo, Arquitectos. Zástupkyně Portu-

galska a Španělska.

Na základě předchozí domluvy v rámci poroty je možné pozvat na pracovní zasedání 

některého z uznávaných prestižních novinářů. Ten bude mít poradní, nikoliv však volební 

hlas.

Porota bude hlasovat prostou většinou. Pokud by byl výsledek nerozhodný, bylo by 

nutné přikročit k druhému hlasování. Pokud by i tak převažoval nerozhodný výsledek, 

rozhodne hlas Prezidenta.

V průběhu celého procesu budou vydány dvě zprávy, první bude obsahovat výběr maxi-

málně 15 děl z každé země a bude zveřejněna na digitální platformě ceny v průběhu 

července 2021. Kancelář Ceny bude dané osoby o výběru informovat prostřednictvím 

e-mailu. 

Ve druhé zprávě bude uvedeno konečné rozhodnutí poroty a čtrnáct oceněných projek-

tů. Část zprávy odpovídající výběru čtrnácti projektů ucházejících se o cenu bude zveře-

jněna na digitální platformě ceny v průběhu září 2021. Kancelář Ceny bude dané osoby 

o výběru informovat prostřednictvím e-mailu. Hlavní mezinárodní cena, Národní ceny, 

finalisté a zvláštní uznání, budou oznámena na slavnostním ceremoniálu u příležitosti 

předání cen.
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6  ZÁPIS

Zápis a prezentace projektů začne pondělí 18. ledna 2021 a skončí čtvrtek 29. dubna 

2021 ve 23:59 hodin.  Předložení dokumentace potřebné pro první fázi Ceny spočívá 

v digitálním odeslání s veškerými informacemi potřebnými pro pochopení projektu. 

Dokumentace se podává elektronicky, v oddíle “REGISTRACE PROJEKTŮ” digitální pla-

tformy: www.architectureaward.bigmat.com. 

Takto při zápisu každý kandidát dostane potvrzující e-mail s číslem registrace, které 

bude používat při první fázi Ceny.

Skupina BigMat nenese žádnou odpovědnost za autentičnost údajů předložených 

účastníky během zápisu. Vyhrazuje si možnost vyřadit projekty, které nebudou splňovat 

podmínku autentičnosti.

7  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PRVNÍ FÁZE

Porota vybere maximálně 15 architektonických děl z každé země. Celkově vybere maxi-

málně 105 děl.

Pro potvrzení návrhů musí kandidáti dodat následující informace a dokumentaci ke 

každému projektu. Detaily najdete v odstavci „PŘIHLÁŠENÍ PROJEKTŮ“: 

INFORMACE

• Identifikace a kontaktní údaje kanceláře projektu.

• Identifikace a kontaktní údaje autora nebo vedoucího projektového týmu.

• Název, rok dokončení díla, lokalizace a celková plocha díla. (3)

• Stručný popis projektu (maximálně 300 slov). 

• Přínosy spolupráce. 

(3) Specifikace plochy nové zástavby, zásahů do existujících struktur a vnějších zásahů.

DOKUMENTACE

• 1 jediný dokument PDF menší než 15 MB, se dvěma horizontálními panely DIN A3, s 

dokumenty potřebnými pro pochopení projektu. 

Na obou panelech pro snazší identifikaci bude umístěn obdélník 10x30 mm v pravém 

horním roku, registrační kód a kategorie, do které se projekt přihlašuje.
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DRUHÁ FÁZE

Poté, co bude vybráno maximálně 15 děl z každé země, požádá Kancelář ceny 

vybrané autory o doplňkovou dokumentaci na fyzickém nosiči. Tu bude třeba 

odeslat do sídla skupiny BigMat v Madridu, Španělsko, kde zasedne finálová poro-

ta. Tato porota určí vítěze Hlavní mezinárodní cena BMIAA’21, držitele Národních 

cen, finalisty a případně Zvláštní uznání.

8 ZÁVĚREČNÁ FÁZE A PŘEDÁNÍ CEN

Porota se sejde a udělí čtrnáct cen a případně zvláštní uznání. Konečné rozhod-

nutí bude oznámeno během slavnostního galavečera, který proběhne v listopadu 

2021, přesné datum a město ještě nejsou známy. 

Abyste mohli aspirovat na některou z uvedených cen, je třeba, aby hlavní autor 

jednotlivých oceněných projektů se dostavil na finále. Bude pozván Skupinou 

BigMat. 

V zájmu šíření finálových a oceněných děl může skupina BigMat následně různým 

způsobem výsledky zveřejnit, buď v podobě katalogů, výstav a/nebo zveřejně-

ním na Sociálních sítích. V takovém případě budou autoři informováni. Za tímto 

účelem musí autoři poskytnout obrázky ke každému vybranému a finálovému 

projektu.

9 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE   

Účast na tomto výběrovém řízení s sebou nese bezvýhradné schválení podmínek 

této zadávací dokumentace. Proti verdiktu poroty se nelze odvolat. Jakoukoliv 

nevědomost nebo změnu týkající se programu bude řešit porota. Její rozhodnutí 

je neodvolatelné a bude sděleno přes digitální platformu.

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů vám sdělujeme, že při 

zápisu do soutěže o Cenu za architekturu budete muset vyplnit dotazník s osobními 

a profesními údaji, které budeme muset zpracovat. Dodržujeme při tom zákonné 

stanovy, jež byly výše popsány. Můžeme zpracovávat vaši fotografii v jakémkoli for-

mátu coby účastníka, finalisty nebo vítěze a použít ji při jakékoli komunikaci týkající 

se soutěže.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní soutěž, bude nutné, aby během pří-

pravy a při předávání cen byly pořízeny fotografie a videa účastníků, publika a vítězů 

a následně byly zveřejněny na webu http://architectureaward.bigmat.com/ či blogu 

nebo sociálních sítích Soutěže a Skupiny BigMat.
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Proto je nutné, abyste nám dali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zís-

kaných prostřednictvím dotazníku a se zpracováním fotografie. V opačném případě 

bychom vám nemohli umožnit účast v soutěži.

Zpracování výše uvedených osobních údajů je legitimizováno vaší dobrovolnou 

účastí v soutěži. Informujeme vás, že údaje nebudou postoupeny třetím stranám, 

nebo pouze v případě, že to bude nutné pro realizaci soutěže.

Organizující společnost bude skladovat vámi poskytnuté údaje po potřebnou dobu, 

po dobu trvání vztahu mezi stranami za účelem uspořádání soutěže a šíření infor-

mací o účastnících, finalistech a vítězích soutěže.

Na druhou stranu a za účelem informování o kulturní události budou osobní údaje a 

fotografie finalistů a vítězů k dispozici na webu i po skončení ročníku, a to za účelem 

šíření projektu nebo vítězného díla.

V každém případě, pokud dojde k uplatnění práva na odstranění, odmítnutí, omeze-

ní nebo pokud dojdeme k názoru, že již není nutné zpracovávat údaje účastníků, 

přejdeme co nejdříve k jejich odstranění a bezpečnému zničení, ledaže by bylo nut-

né je uložit ze zákonných důvodů. V takovém případě bychom vás informovali a data 

by zůstala zablokovaná.

Zároveň vás informujeme, že vaše osobní údaje budou zpracovány s maximální dů-

věrností.

Uvedené údaje budou zahrnuty do souboru patřícího BIGMAT INTERNATIONAL za 

účelem výše uvedeného zpracování a šíření informací o ceně. Dále díky nim budeme 

informovat účastníky o dalších ročnících a o dalších novinkách v tomto sektoru. Dále 

vás informujeme, že máte právo na přístup, opravu, odstranění, omezení a přenos 

dat. Stačí se obrátit na adresu 42-44 Avenue de la gare L-1610 Luxembourg, Tel: +352 

28 4878 1075 nebo zaslat svou žádost na e-mail architectureaward@bigmat.com a 

pro více informací se podívejte na web http://architectureaward. bigmat.com/
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